Centerleder i Ølgod Hallerne
Er du vores nye dynamo?
Udviklingsorienteret centerleder med mod på alsidige arbejdsopgaver søges til Ølgod Hallerne.
Efter 20 år på posten ønsker vores nuværende halinspektør at træde et skridt tilbage og hellige sig opgaverne på
halgulvet, og derfor er vi på udkig efter den helt rigtige afløser.
En person, som brænder for at skabe oplevelser for brugerne og for at lokke endnu flere af byens og omegnens
borgere inden for i fællesskabet. En person, som kan bygge broer til både høj og lav, og som elsker at have mange
bolde i luften på én gang.
Ølgod Hallerne er en selvejende institution som består af 2 tørhaller opført i 1967 og 1997, E-sportslokale,
fitnesscenter, spinningrum, ”spejlsal”, 3 møde-/ aktivitets-/ festlokaler, cafeteria og Ungdomshus.
Sammenbygget med Hallerne er kommunal svømmehal med et 25m bassin og et træningsbassin. Ølgod Hallerne har
en driftsaftale med Varde Kommune om driften af svømmehallen.
Personalet består af 4 fastansatte og 10 deltidsansatte/ungarbejdere
Vi kan tilbyde:
•
•
•

et arbejdsliv med udpræget grad af frihed og plads til gåpåmod.
en stor indflydelse på hallernes udvikling og retning.
en plads i en homogen, selvstændig og samvittighedsfuld personalegruppe.

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

har kendskab til foreningslivet og har lyst til at skabe perfekte rammer for unge mennesker.
er administrator med hovedfokus på økonomi - gerne med HR-erfaring.
ikke er bange for også at tage aktiv del i arbejdet i selve hallen.
ser dig selv falde til i en positiv og uformel organisation.
kan udvikle idéer til nye aktiviteter og også evner at få dem gennemført.
har erfaring med at søge fonde og midler for at hjælpe ovenstående på vej.
kan stå for den vigtige kontakt til kommunen.
kan samarbejde med forskellige typer organisationer samt foreninger.

Løn og aftalevilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Er jobbet lige dig? – send ansøgning + CV til info@oelgod-hallerne.dk senest d. 21. september.
For spørgsmål kan du kontakte Orla Jepsen på 2014 8709

